
Love og vedtægter for Vivild Idrætsforening  
  

1. Foreningens navn:  

Foreningens navn er Vivild Idrætsforening, stiftet den 7. juli 1939, med hjemsted i Vivild, Norddjurs Kom-

mune, Region Midtjylland.  

  

2. Foreningens formål:  

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed 

og trivsel.  

 3. Medlemsforhold:  

1. Foreningen består af aktive medlemmer, støttemedlemmer og passive medlemmer.  

2. Som medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og betaler 

kontingent. 

3. Til æresmedlemmer kan hovedbestyrelsen udpege medlemmer, der har gjort sig fortjent dertil. 

4. Ethvert medlem er pligtig at overholde de retningslinier, der er vedtaget af hovedbestyrelsen eller 

det pågældende aktivitetsudvalg. 

5. Hvis et medlem overtræder gældende retningslinjer eller skader foreningens anseelse, kan hoved-

bestyrelsen/aktivitetsudvalget idømme vedkommende karantæne eller eksklusion. Afgørelsen kan 

indbringes for generalforsamlingen.  

 4. Foreningens ledelse:  

 Med ansvar over for generalforsamlingen ledes foreningen af en hovedbestyrelse og et antal aktivitetsud-

valg.  

 5. Hovedbestyrelsen:  

1.  Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virke, samt for koordinering 

og fremme af foreningens fælles idrætslige og kulturelle virksomhed.  

2. Hovedbestyrelsen består af en formand, næstformand/sekretær, kasserer og 4 menige bestyrelses-

medlemmer.  

3. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på hovedgeneralforsamlingen. Man vælges for en 2-årige 

periode. 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 er på valg i ulige år. 

4. Efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig med en formand, næstformand og 

kasserer. 

5.  Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen 

af medlemmerne, heriblandt formanden, er til stede, og de fraværende er gjort bekendt med mø-

det. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal (undtaget § 5 stk. 6). Ved stemmelighed er 

hovedformandens stemme afgørende.  



6. Foreningen tegnes af formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves 

dog underskrifter af formand og kasserer i forening. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til – med den 

samlede hovedbestyrelses underskrifter, og under ansvar over for generalforsamlingen – at optage 

lån i foreningens faste ejendom.  

7. Aktivitetsudvalgene udfærdiger budgetter, der forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse primo 

december.  

a. Et aktivitetsudvalg kan ikke lave et budget, der giver underskud, uden det på forhånd er 

godkendt at hovedbestyrelsen. 

b.   Et aktivitetsudvalg kan ikke foretage økonomiske dispositioner, der indebærer en risiko for 

budgetoverskridelse, som ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.  

8. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.  

9. Referat af bestyrelsesmøder og hovedgeneralforsamling indføres i foreningens forhandlingsproto-

kol. 

6. Aktivitetsudvalgene.  

1. Aktivitetsudvalgene har ansvaret for en eller flere sportsgrenes idrætslige, økonomiske og kultu-

relle virke.  

2. Aktivitetsudvalgene har eget regnskab og skal føre fortegnelse over aktive medlemmer.  

3. Aktivitetsudvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.  

4. Referat af aktivitetsudvalgsmøder og aktivitetsgeneralforsamling indføres i aktivitetens forhand-

lingsprotokol.  

5. Et aktivitetsudvalg kan oprettes af hovedbestyrelsen og kun nedlægges af en hovedgeneralforsam-

ling. Et aktivitetsudvalg kan ikke nedlægges, blot 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det 

opretholdt.  

6. Alle aktiviteter af ikke sportslig karakter skal godkendes af hovedbestyrelsen.  

  

7. Generalforsamlingen.  

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år i marts måned.  

2. Annoncering om generalforsamlingen – med angivelse af dagsorden – skal ske i den lokale avis, 

som foreningen normalt annoncerer i – mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.  

3. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal indleveres til hovedformanden senest 1 uge før 

generalforsamlingen afholdes. Forslaget skal være skriftligt og begrundet.  

4. Dagsordenen skal mindst bestå af følgende punkter:  

a. Valg af dirigent og stemmetællere.  

b. Aflæggelse og godkendelse af beretninger.  

c. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber.  

i. Orientering om næste års budgetter.  

d. Behandling af indkomne forslag.  

e. Valg til hovedbestyrelsen.  

i. I ulige år er formanden på valg. 

ii. I lige år er kasserer og næstformand/sekretær på valg.  

f. Valg til aktivitetsudvalg.  



i. Aktivitetsudvalg skal bestå af mindst 3 personer, hvor kassererfunktionen kan va-

retages af hovedkassereren.  

ii. Alle vælges for 1 år adgangen. 

iii. Der skal udpeges en ansvarlig person med reference til hovedbestyrelsen.  

g. Valg af mindst 3 medlemmer til klubhusudvalget. 

h. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. 

i. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.  

j. Eventuelt  

5. Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år.  

6. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af foreningen 

i mindst 3 måneder. Endvidere har forældre til børn, der er medlem af foreningen, taleret og én 

stemme pr. forældrepar – uanset børnetal, og kun såfremt ingen af dem i forvejen en tale- og 

stemmeberettiget.  

7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og afgørelserne træffes 

ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 11 og § 12.  

8. Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et med-

lem forlanger det.  

a. Valg af mindst 3 medlemmer til klubhusudvalget.  

b. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.  

c. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.  

d. Eventuelt  

8. Ekstraordinær generalforsamling.  

1. Ekstraordinær hoved-/aktivitetsgeneralforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen/aktivitets-

udvalget eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer.  

2. Skriftlig begæring skal begrundes og stiles til hovedformanden/aktivitetsudvalgsformanden.  

3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring herom.  

4. Annoncering som ved ordinær generalforsamling.  

 9.  Regnskab og revision.  

1. Hovedforeningens og aktivitetsudvalgenes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.  

2. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status. De reviderede afdelingsregnskaber skal fore-

lægges både forretningsudvalget og aktivitetsudvalgene senest 14 dage inden generalforsamlin-

gen. Et revideret hovedregnskab forelægges forretningsudvalget inden fremlæggelse på general-

forsamlingen.  

3. Alle aktive medlemmer og støttemedlemmer betaler kontingent til foreningen. Aktivitetsudvalgene 

fastsætter og opkræver kontingent for aktive – som godkendes af hovedbestyrelsen én gang om 

året i forbindelse med udarbejdelse af budget.  

4. Hovedbestyrelsen fastsætter og opkræver kontingent for støttemedlemmer.  

5. Offentlige tilskud søges af og fordeles til aktivitetsudvalgene af hovedbestyrelsen.  

6. Har en afdeling et ikke godkendt driftsunderskud, kan bevilge lån til den pågældende afdeling. Lå-

net skal tilbagebetales i næste regnskabsår.  

7. For foreningens forpligtelse hæfter foreningen alene med sin formue.  

  



10. Vedtægtsændringer.  

1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 måneder før afhol-

delse af ordinær generalforsamling.  

2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

  

12. Opløsning.  

1. Hvis et aktivitetsudvalg besluttes opløst, tilfalder dets ejendele foreningen.  

2. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinan-

den følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum stemmer herfor.  

3. I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue og ejendele af Norddjurs Kom-

mune indtil der etableres en ny forening – med samme formål som Vivild Idrætsforening – i områ-

det.  

  

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 7. marts 2012. 


